Aan de ouders en leerlingen
van het Cals College IJsselstein
IJsselstein, 13 januari 2021
Betreft: update n.a.v. persconferentie 12 januari jl.
Geachte ouder(s), beste leerling,
Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken. Waarschijnlijk
hebt u de persconferentie gisteravond gezien.
Het voortgezet onderwijs kwam tijdens de persconferentie op een aantal momenten aan de orde. Allereerst
blijven de scholen tot 7 februari fysiek gesloten voor onderwijs. Voor eindexamenleerlingen, leerlingen die
praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo en kwetsbare leerlingen of leerlingen waarvan beide ouders een
vitaal beroep vervullen, is de school wel open. Zij zullen de lessen dus op school blijven volgen, zoals dat de
afgelopen weken ook het geval was. Nieuw is dat deze leerlingen zich nu ook onderling aan de anderhalve
meter maatregel dienen te houden, waarbij voor het praktijkonderwijs geldt: zoveel als mogelijk is gedurende
de praktijksituatie.
In deze brief geven we weer hoe we omgaan met de twee uitgangspunten die op dit moment gelden: fysiek
onderwijs aan specifieke groepen en onderwijs op anderhalve meter. De komende weken werken we
natuurlijk ook verder aan de situatie die ontstaat na 7 februari. We houden u daarover de komende weken
op de hoogte.
- Vooralsnog worden de lessen niet ingekort, blijft het rooster hetzelfde en blijft een lesuur 60 minuten.
Reden hiervoor is enerzijds dat we dan de groepen die op school zijn kunnen splitsen in twee of
meer lokalen, waarbij het mogelijk is om iedere groep een halve les instructie te geven. Anderzijds
hangt het rooster van de theorielessen vast aan het praktijkrooster. We vragen aan onze docenten
om per lesuur een half lesuur instructie aan te bieden, zodat leerlingen een half uur per les hebben
om het werk te maken dat bij de les hoort. Op die manier hebben leerlingen na de lesdag minder
huiswerk.
- De proefwerkweek voor mavo/havo/atheneum 1 tot en met 3 komt te vervallen. De vakdocenten
geven aan hoe de stof van de afgelopen periode 'getoetst' wordt.
- De enige uitzondering hierop is de PTA toets van mavo 3 voor maatschappijleer. Deze zal voor alle
mavo 3 klassen plaatsvinden op 1 februari a.s. om 9.00 uur in de gymzaal.
- De schoolexamens gaan gewoon door. Zij zullen afgenomen worden in de gymzaal en in grote
lokalen met tafels die minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Voor leerlingen geldt dat zij goed het
(lokalen)rooster in de gaten moeten houden de komende tijd.
- De tafeltjesavond zal op een later tijdstip plaatsvinden, vermoedelijk op 11 februari a.s. U wordt
hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
- De pauzes voor leerlingen op school worden net als in de eerste lockdownperiode zoveel mogelijk in
het lokaal doorgebracht met de docent van het betreffende lesuur. We willen op dit moment grote
groepen in de aula vermijden.
- De leerlingen en medewerkers dragen bij iedere beweging een mondkapje en houden minimaal 1,5
meter afstand tot elkaar en tot de medewerkers. Pas als de leerlingen zitten achter een tafel, mag
het mondkapje af.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, stelt u deze dan aan de teamleider van uw zoon of
dochter. Ook voor nu geldt weer: samen krijgen we corona eronder! Blijf gezond!
Hartelijke groet,

mevrouw drs. J.A.M. (Jeanette) Warmels,
Rector

